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, andere overheidsorganen, provincies, gemeenten, waterschappen, eventu-
eel andere departementen, en diep zou moeten ingrijpen in de persoonlijke
belangen van de inwoners. Terecht hebben deze ambtenaren de minister
erop gewezen, dat hij de verantwoordelijkheid voor een dergelijk toepassen
terwille van de landsverdediging niet zou kunnen dragen.

De minister besloot toen eerst het Koninklijk Besluit te doen ontwerpen
dat voor de uitvoering van de gewijzigde wet noodzakelijk zou zijn. Dit
ontwerp werd opgesteld door een commissie van drie, vertegenwoordigers
van resp. de minister van defensie, de minister van justitie en de
opperbevelhebber. Het resultaat van hun werk was een ontwerp-K.B.,
waarbij alle buitengewone bevoegdheden aan het militair gezag werden
toegewezen met uitzondering van die tot het in bewaring stellen van
verdachte personen. Minister Gerbrandy had zijn vertegenwoordiger
opgedragen ervoor te zorgen dat hij, de minister van justitie, deze be-
voegdheid tot vrijheidsberoving in elk geval zou krijgen.

Dit resultaat bereikte minister Gerbrandy tegelijk met het dringend
advies van de vertegenwoordiger van de opperbevelhebber om af te zien
van het indienen van de wijzigingswet. Bovendien deelde de minister van
defensie, die de eerste ondertekenaar zou moeten zijn, aan zijn ambtgenoot
mee, dat hij van verdere medewerking afzag. Daarop is inderdaad het
wetsontwerp nog voor de indiening onder de tafel verdwenen.

Als ietwat pikante bijzonderheid kan nog gelden dat korte tijd later, toen
in april 1940 na de afkondiging van de staat van beleg 2 I personen in
bewaring werden gesteld, de minister vanjustitie weigerde de verantwoor-
delijkheid voor het interneringsoord op zich te nemen.'

In het Militair Rechtelijk Tijdschrift 63 (1970) 449-454 publiceerde
Schepers eveneens een artikelover deze materie:

, 'Generaal Reynders en destaat van oorlogen beleg (I)
Misschien zijn er onder de lezers van het M.R.T. enkelen, die zich bij het
lezen van de bladzijde 192 [1731 van Prof De Jong Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, (deel z Neutraals hebben afgevraagd,
wat voor iemand generaal Reynders toch was, die zo vreemd met het
militaire gezag omsprong. Het lijkt mij wel gewenst te trachten de wellicht
ontstane minder goede indruk weg te nemen en tegelijkertijd enkele
onjuistheden recht te zetten.

De eerste merkwaardigheid, waar wij bij het lezen van genoemde
bladzijden op stuiten is de opvatting van het departement van justitie, zoals
deze op blz. 193 [174] is weergegeven. (2) Dit is geen onjuistheid van de
schrijver; deze opvatting heerste in augustus 1939 op genoemd departe-
ment en deze heeft in de ministerraad gezegevierd: het militair gezag zou
alleen die bevoegdheden mogen uitoefenen, die voor de strijd met de
wapenen absoluut onmisbaar waren. Helaas blijkt uit niets waarop de
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